
Brother ADS-2200 och ADS-2700W är två kompakta men kraftfulla skannrar. Enheterna passar för 
hemmakontoret eller det mindre företaget. 

Skannrarna är mer robusta än sina föregångare och har utformats för att snabbt, enkelt och effektivt 
digitalisera viktiga dokument (t.ex. fakturor, kontrakt, kvitton och plastkort).

Snabb. Lättanvänd. 
Utformad för ditt företag.

Brother dokumentskannrar

ADS-2200

Dokumentskanner med utskriftshastighet på upp till 35 sidor per minut

VIKTIGA FUNKTIONER           

35 sidor per minut/70 sidor per minut dubbelsidig färgskanning  

High speed USB 2.0 anslutning

Automatisk dokumentmatare för upp till 50 ark

Skanna till flera platser, så som sökbar PDF, fil, OCR, e-post och USB-minne          

Dokumentskanner med utskriftshastighet på upp till 35 sidor per min. 
Utrustad med färgpekskärm och trådbunden/trådlös anslutningsmöjlighet

VIKTIGA FUNKTIONER

Trådbundet LAN, Wi-Fi nätverk och High Speed USB 2.0 anslutning  

7,1 cm färgpekskärm 

35 sidor per minut/70 sidor per minut dubbelsidig färgskanning

Autostart för skanning till förbestämd mapp

Automatisk dokumentmatare för upp till 50 ark

Skanna till flera platser, inklusive sökbar PDF, fil, e-postserver, OCR, nätverksmapp, FTP/SFTP och USB-minne

ADS-2700W

+



ADS-2200 / ADS-2700W översikt specifikationer 

1 Stöds vid nedladdning av programvaror från Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
2 Kapacitet varierar beroende på pappersvikt 
3 Endast Windows® supported using software download from the Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
                                 

För mer information om Brothers prisbelönta utbud av mobila, skrivbords-och 
professionella skannrar kontakta din lokala Brother-återförsäljare eller besök: 
www.brother.se
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Allmänt

35 sidor per minut/ 70 sidor per minut dubbelsidig färgskanning (300 dpi upplösning)

Automatiskt dokumentmatare (ADF) för upp till 50 ark (ADF) kapacitet2

Programvaror för Windows¹: iPS för Win PC / Nuance® PaperPort 14 SE / NewSoft® Presto!®
BizCard OCR / Remote Setup

Energy Star certifierad

Maskindimensioner- ADF tillkopplad: B 299 mm x D 206 mm x H 178 mm
ADF frånkopplad: B 299 mm X D 145 mm x H 141 mm

Hi-Speed USB 2.0

7,1cm färgpekskärm

Integrerat Ethernet 10Base-/100Base-TX

Trådlöst nätverk TCP/IP (IPv4) IEEE 802.11b/g/n (Infrastrukturläge)

Skanningsupplösning - 600 x 600 dpi (optisk), 1 200 x 1 200 dpi (interpolerad) 600 x 1 200 dpi1

Anslutning
Pappersvikt: 50 g - 209 g

Separeringsmetod – Passiv rulle

Fil¹, e-post¹, OCR¹, bild¹, USB-minne (upp till 64GB), skanna direkt till PC

Dokumentkorrigering1: automatisk beskärning, automatisk bildrotering³, avkänning slut på sidan³, 
bakgrundsbearbetning³, kantfyllning³, automatisk färgavkänning, marginalinställning

Operativsystem/ drivrutiner som stöds

Stöder operativsystem; Windows, macOS och Linux

TWAIN, WIA för Windows, ICA för macOS, SANE för Linux 

25 nätverksmappar och SFTP/FTP-platser, e-postserver, 20 genvägar på pekskärmen, autostart för skanning, 
kontinuerlig skanning

Dokumenthantering

iOS/Android för iPrint&Scan App

Skanna till alternativA
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Säkert funktionslås 3.0 och låsinställningar för pekskärm

Filformat som stöds, PDF (enkel, fler, komprimera, sökbar¹, säker, signerad, PDF/A-1b), 
TIFF (endast svartvitt), JPEG, (gråskala/färg)

Programvaror för Mac1: iPS för macOS / NewSoft® Presto!® PageManager® / NewSoft®
Presto!® BizCard OCR / Remote Setup

Bildkvalitet1: svartvitt justering tröskelvärde, justering av gråskala, färgtonjustering, ta bort färg3, förtydling av tecken3, 
inverterad skanning3, kantbetoning3, ta bort linjering3, brusreducering, borttagning av hålslag3

Matningskontroll¹: stöd för plastkortsläge, bärark, hoppa över blank sida, enkelsidig skanning, detekterings funktion 
mot dubbelmatning, 1 till 2 skanning³, 2 till 1 skanning³


